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การปฏริปูการจดัการปาไมของประเทศจีน 
ผานิตดา ไสยรส 

 

๑.ขอมูลพื้นฐาน   

๑.๑  สถานการณปาไมและปญหาในปจจบุนั  

ปจจุบันประเทศจีนมีปริมาณปาไมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๖๘,๖๑๐ ตารางกิโลเมตร๑  หรือ 

ประมาณรอยละ ๒๒ ของประเทศ ซ่ึงมีขนาดใหญเปนอันดับที่ ๕ ของโลก และมคีวามหลากหลายทางชีวภาพ

สูงมาก โดยมีทรัพยากรสัตวปากวา ๖,๔๘๒ ชนิด คิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๐ ของโลก และมีชนิดพืชพันธุไมกวา 

๓๐,๐๐๐ ชนิด ซึ่งถูกจัดใหอยูในลําดับท่ี ๓ ของโลก๒  ทั้งนี้ แมวาประเทศจีนจะมีปริมาณปาไมในภาพรวมเปน

จํานวนมหาศาล แตปริมาณทรัพยากรปาไมของประเทศจีน มีสัดสวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนทีท่ั้ง

ประเทศ รวมทั้งปญหาการกระจายตวัของพื้นที่ปาไมอยางไมสมดุล ปญหาสภาพปาเสื่อมโทรม และปญหา

พื้นดินกลายสภาพเปนทะเลทราย ยังคงเปนปญหาสําคัญจนทําใหประเทศจีนตองออกมาตรการปองกันและ

ฟนฟูระยะยาวเพื่อแกปญหาดังกลาว นอกจากนีแ้รงกดดันจากระบบเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และ

การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร ปศุสัตวและโรงงานอตุสาหกรรม ทําใหความสามารถในการรองรับของระบบ

นิเวศในปจจุบันกําลังประสบปญหาอยางหนกั และเปนอุปสรรคสําคัญในการแกปญหาดานทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอมของประเทศ  

๑.๒  การพัฒนาอยางรวดเร็วและผลกระทบตอทรพัยากรปาไม 

นับตั้งแตประเทศจีนไดมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเมื่อป ค.ศ. ๑๙๔๙ ทรัพยากรปาไมใน 

ประเทศจีนไดลดลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องในปริมาณมหาศาล การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจจาก 

การควบคุมอยางเขมงวดดวยระบบแผนพัฒนา มาเปนระบบตลาดทุนตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๐ สงผลใหเศรษฐกจิ

ของประเทศจีนเติบโตอยางกาวกระโดด และเชื่อมโยงถึงความตองการใชทรัพยากรปาไมท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ทั้งในการใชประโยชนดานการกอสราง ที่เปนผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ในเขตเมืองและเขตชนบท และการนาํไปใชในธุรกิจการแปรรูปไม เพ่ือตอบสนองความตองการของวิถีชีวิตที่
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เปลี่ยนแปลงไปของชนชัน้กลาง เชน การนําไปผลิตเปน เฟอรนิเจอร กระดาษ และอุปกรณเครื่องใชตางๆ เปน

ตน นอกจากนีธุ้รกิจการสงออกไมยังเปนปจจัยสําคัญทีทํ่าใหมกีารใชทรัพยากรปาไมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวย๓ 

๒. ระบบการจัดการปาไมในประเทศจนี 

๒.๑. การปฏิรปูการถือครองที่ดนิ 

 ในชวงป ค.ศ. ๑๙๕๗ – ๑๙๘๐ เปนชวงการเปลี่ยนผานทางการเมือง และเปนยุคของ 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินระหวางชนชั้น รัฐบาลไดบังคับรวมกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินใหเปนระบบคอม

มูน สงผลใหกรรมสิทธิ์ที่ดินและผลผลิตตองเปนของรัฐทั้งหมด ตอมาในชวงป ค.ศ. ๑๙๘๐ – ๑๙๙๗ เริ่มมีการ

กระจายกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินจากระบบชุมชนสูบุคคล โดยบุคคลนั้นสามารถใชประโยชนและเพาะปลูก

ไดตามโควตาที่รัฐกําหนด โดยบุคคลมีสิทธิ์ใชสอย จัดการและเอาประโยชนบางอยางจากทรัพยสินหรือที่ดิน 

แตไมมีสิทธิ์เปนเจาของที่ดินนั้น จนกระทั่งป ค.ศ. ๑๙๙๘ – ปจจุบัน ไดเร่ิมมีการมอบกรรมสิทธิ์ในการถือครอง 

การโอนหรือใหเชาสิทธิ์ใหแกบุคคล๔           

 ๒.๒. กรรมสทิธการถือครองที่ดนิในบรบิทของประเทศจนี                                                               

  กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินและสทิธิ์การถอืครองพื้นที่ปาไม มีความสัมพันธและเกี่ยวโยงกัน 

อยางมากในบริบทของประเทศจีน โดยระบบการถือครองที่ดินในประเทศจีนแบงได ๒ ประเภท คือ ที่ดินของรัฐ 

และที่ดินของชุมชน (Commune) ดังนั้น กฎหมายจึงระบุวาทรัพยากรปาไมเปนของรัฐ เวนแตวาจะมกีารระบุชี้

ชัดวาเปนของชุมชน โดยมีเอกสารสิทธิ์รับรองจากรัฐบาลทองถิ่น และคณะกรรมการหมูบานอยางเปนทางการ 

จึงจะถือวาทรพัยากรปาไมเปนของเอกชนหรือของชุมชนนั้น ดังนั้น ความหมายของทรัพยากรปาไมในบริบท

ของประเทศจีนจึงมีขอบเขตที่แตกตางกันระหวาง ปาไมของรัฐ และปาไมของชุมชน๕ 

๒.๒.๑  ทรพัยากรปาไมของรัฐ หมายถึง ที่ดินและปาไม  ซึ่งอยูภายใตการกาํกับดูแลของรัฐ

หรือรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวของ  

๒.๒.๒ ทรพัยากรปาไมของเอกชนหรือของชุมชน หมายถงึ กรรมสิทธิ์ของที่ดินแยกสวน

กับกรรมสิทธิข์องปาไม แมวาที่ดินอาจเปนของชุมชน แตตนไมและปาไมอาจเปนเปนของ บุคคล หรือ หุนสวน

ระหวางรัฐกับเอกชน  
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๒.๓ การถายโอนกรรมสิทธิท์ีด่ิน   

ประเทศจีนไดมีความพยายามในการเพิ่มปริมาณพ้ืนทีป่าไมที่ครอบครองโดยชุมชนหรือ 

กลุมบุคคลอยางคอยเปนคอยไปมาโดยตลอด และไดเริ่มมีนโยบายชดัเจนจากรัฐบาลกลางในการเพิ่มปริมาณ 

การถือครองพื้นที่ปาไมของภาคเอกชนใหมากขึ้น ต้ังแต ค.ศ.  ๒๐๐๓ โดยไดดําเนินการปฏิรูปรูปแบบการถือ

ครองที่ดินอยางจริงจัง โดยกระจายกรรมสิทธิ์พื้นที่ปาไมสูกลุมบุคคลในชนบท รวมถึงการถายโอนกรรมสิทธิ์

จากชุมชนสูบคุคล โดยออกเอกสารสิทธิรั์บรองอยางเปนทางการ เพื่อใหสิทธิ์ในการดูแลจัดการแกชาวนาใน

ทองถิ่นชนบทเพ่ือใหมีสิทธิ์สมบูรณในการครอบครอง ใชประโยชน และสามารถถายโอนสทิธิ์ใหผูอ่ืนเชาตอเพ่ือ

สรางรายได นอกจากนี้รัฐบาลไดมมีาตรการจางเจาของที่ดินปลูกปา เพื่อสรางรายไดจากการปลูกตนไม และ

การรักษาสภาพปาในบริเวณนั้นใหแกเจาของที่ดิน ซ่ึงเปนการลดภาระเจาหนาทีข่องรัฐ และเพ่ิมพื้นที่ปาโดยมี

คนในทองถิ่นเปนผูดูแลโดยตรง๖  มาตรการดังกลาวถือเปนเครื่องมือในการกระจายอํานาจการจัดการปาไม

ของภาครัฐไปสูภาคสังคม และสรางกลไกการมีสวนรวมในการดแูลทรพัยากรปาไมของประเทศ 

 

๒.๔ นโยบายสําคัญในการปฏรูิปการจัดการปาไม  “The Six Key Forestry Programs” 

แรงกดดันจากภายในและภายนอกประเทศดานปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สงผลให

ประเทศจีนตองปรับเปล่ียนทิศทางการพฒันาประเทศ มาใหความสาํคัญกับการอนรัุกษปาไมในระดับนโยบาย

ต้ังแตป ค.ศ. ๑๙๙๘ และไดต้ังเปาหมายวาภายในป ค.ศ. ๒๐๕๐ จะตองมีพื้นทีป่าไมครอบคลุมรอยละ ๒๖ 

ของพื้นทีท่ั้งหมด เพื่อใหเปนพ้ืนฐานสาํคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับระบบนิเวศ และในการพฒันาเพ่ือ

การแขงขนัดานอุตสาหกรรมปาไมกับนานาประเทศ โดยไดดําเนินการแยกประเภทของปาไมออกเปน ๒ กลุม 

คือ กลุมปาอนุรักษ และกลุมปาเศรษฐกิจ ซ่ึงใชนโยบายในการบริหารจัดการทีแ่ตกตางกัน และประเทศจีนไดนาํ

แผนดาํเนินการจัดการทรัพยากรปาไมมาใชเพื่อแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของปาไมในประเทศ โดยเริ่ม

ดําเนินการตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๐  มีการผลักดันแผนงานสาํคัญ คือ The Six Key Forestry Programs เพ่ือ

พัฒนา ๖ ดานหลกั ๗ ดังนี้ 

๒.๔.๑ ปองกันและอนุรักษทรัพยากรปาไม 

๒.๔.๒ ปรับเปลี่ยนพื้นทีก่ารเกษตรในพื้นที่เปราะบางทางระบบนิเวศเปนพ้ืนทีป่า 



4 
 

๒.๔.๓ ควบคุมการกลายสภาพของพื้นที่เปนทะเลทราย และแกไขปญหาพายทุะเลทราย 

    ในเมืองปกกิ่งและเทียนจนิ 

๒.๔.๔ พัฒนาพื้นที่ปากันชนในพื้นที่เปราะบางทางระบบนิเวศ 

๒.๔.๕ ปองกันและอนุรักษพันธุสัตวปา 

๒.๔.๖ สงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพื่อการคา 

แผนงานดังกลาวเริ่มดําเนินการในพื้นที่นํารอง แลวจึงขยายสูมณฑลตางๆ ในสวนของปาอนุรักษมีการ

ทุมงบประมาณในการดําเนนิการดานการปรับโครงสรางการบริหารจัดการปาไม  เชน เพ่ิมความเขมงวดในการ

อนุรักษ ปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไมในเขตหวงหาม จายเงินชดเชยใหแกเกษตรกรที่ถูกเวนคืน

ที่ดินเพื่อทําเปนเขตอนุรักษ สงเสริมใหปลูกปาเพ่ิมเติม และเปลี่ยนพืน้ที่เกษตรกรรมเปนพื้นที่ปา โดยจายเงิน

ชดเชยใหกับเกษตรกรที่เสียผลประโยชน ในรูปแบบของเงินคาจางปลูกปาและรักษาสภาพปา กอตั้งพื้นที่กันชน

ตามธรรมชาตติลอดแนวลุมแมนําแยงซีเกียง เพื่อแกปญหาอทุกภัยและการบกุรุกปาไมทางตอนเหนือของ

แมน้ําแยงซีเกียง และแมน้ําฮวงโหหรือแมน้ําเหลือง  และดําเนินการกัน้เขตอนุรักษพันธุพืชและสตัวปา เปนตน 

ในสวนปาไมเศรษฐกิจ มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บภาษีใหม โดยลดภาษีเนื้อไมเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมใหมี

การลงทุนเพิ่มมากขึ้น และใหอิสระแกเจาของที่ดินในการเลือกปลูกพันธุไม เก็บเกี่ยว ดูแลรักษา และบริหาร

จัดการ โดยมีกองทุนเพ่ือสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกจิโดยเฉพาะ เพื่อกระตุนใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจคา

ไม อยางไรกต็ามรัฐบาลกลางยังคงอํานาจและสิทธิ์ขาดในการกาํหนดนโยบายการตลาด เขตโซนนิ่ง และ

อํานาจในการออกเอกสารสิทธิ์การถือครอง หรือการถายโอนแลกเปลี่ยนหรือใหเชาที่ดิน ซ่ึงจะเปนการบังคับให

เจาของที่ดินตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลในการบริหารจัดการปาไมที่ตนเองครอบครองอยู 
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๓. ผลการดําเนินงาน 

ตารางที่ ๑ พืน้ที่ปาไมในประเทศจนี ป ค.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๐๑๐ 

   

 ท่ีมา : World Bank http://databank.worldbank.org/ 

 

       ตารางที่ ๒  พ้ืนทีป่าเปรียบเทยีบพืน้ทีก่ารเกษตรในประเทศจนี ป ค.ศ.  ๒๐๐๐- ๒๐๑๐  

  

ท่ีมา : World Bank http://databank.worldbank.org/ 
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๔. อุปสรรคในการดําเนนิการ  

ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว สรางแรงกดดันตอมาตรการควบคุมการใชทรัพยากร

ปาไมอยางมาก แมวารัฐบาลกลางจะพยายามควบคุมการจัดการปาไมต้ังแตระดับพื้นฐาน โดยการถายโอน

กรรมสิทธิ์ใหแกราษฎร แตในความเปนจริงในแตละทองถิ่นมีสภาพปญหาที่แตกตางกันอยางมากในทางปฏิบัติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงตออํานาจไปยังรัฐบาลทองถิน่ในการรับผิดชอบจัดการปาไม แตไมมีการรับประกนั

งบประมาณตอเนื่องหรือไมมีผลสรุปที่แนนอนวาประชาชนทองถิ่นจะเปนผูไดรับประโยชนโดยตรง จึงทําให

มาตรการดังกลาวถกูตั้งขอสังเกตถึงผลกระทบในระยะยาว โดยเฉพาะประเด็นทีเ่กี่ยวกับกรรมสิทธิ์ถือครอง

ที่ดิน ที่อาจจะถูกขายใหคนนอกพืน้ทีห่รือนายทุน ทําใหผลประโยชนไมไดตกอยูกับเจาของทีดิ่นในชนบท

โดยตรง และการที่รัฐจายคาชดเชยไมเพียงพอ การคอรัปช่ัน การขาดการประชาสมัพันธเกี่ยวกบัขอมูล สัญญา

และสิทธิข์องประชาชนเจาของที่ ตลอดจนมาตรการบริหารในระดับทองถิ่นทีไ่มมีความชัดเจน ในเรื่อง

ผลตอบแทนและอัตราดอกเบี้ยการกูยืมของกองทุน เปนตน อุปสรรคเหลานี้ลวนมีผลกระทบในเชิงคุณภาพตอ

ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวทีไ่มสามารถละเลยได และจําเปนตองไดรับการศึกษาวิจยัใน

เชิงลึกเพื่อการพัฒนาตอไป๘ 

 นอกจากนี้ปญหาการควบคุมการขยายตัวของพื้นทีท่ะเลทราย และการปรับปรุงพื้นทะเลทราย  

เปนปญหาสําคัญที่ยังไมสามารถดําเนนิการใหเปนไปตามเปาหมายได เนื่องจากพื้นที่ทะเลทรายทั่วประเทศมี

ขนาด ๑๗,๓๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑ ใน ๕ ของพื้นที่ทั้งประเทศ ซ่ึงตองใชเวลาและ

ทรัพยากรมหาศาลในการดาํเนินการ รวมทั้งการขยายตวัของจํานวนประชากร พื้นทีก่สิกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม 

และการใชทรพัยากรน้าํทีไ่มเหมาะสม นับเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนนิการ ตลอดจนขอจํากัดดาน

เคร่ืองมือ ความรู และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรที่ยังอยูในระดบัต่ํา สงผลใหการดําเนนิการแกปญหา

ทะเลทรายยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร๙ 

๕. นโยบายปาไมของประเทศจนีในอนาคต  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศจีนฉบับท่ี ๑๒ ในยทุธศาสตรการพัฒนา 

ดานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเพ่ือการเติบโตสีเขียว การสรางสังคม
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แหงการอนุรักษพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยในสวนของแผนพฒันาทีเ่กี่ยวของกับดานทรัพยากร

ปาไมนัน้ไดมุงเนนการการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ โดยมีแนวทางการพัฒนาหลกั ๓ ดาน๑๐  ดังนี้  

๕.๑  สรางพืน้ที่กันชนเชิงนเิวศ  ปรับปรุงการบริหารจัดการและการอนุรักษพื้นที่สําคัญทาง

ระบบนิเวศใหมีประสิทธิภาพ โดยอนุรักษพื้นที่ตนน้าํ รักษาคุณภาพน้ําและดนิ พัฒนาศกัยภาพในการปองกนั

พายุทะเลทราย ปกปองคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเสริมสรางความสมบูรณใหกับระบบ

นิเวศในพื้นที่สําคัญ เพ่ือใหทําหนาที่เปนพ้ืนทีก่ันชนเชิงนิเวศ ในเขตที่ราบสูงทิเบต เขตที่ราบสูงหวงถู เขตที่ราบ

สูงเสฉวนยูนาน แนวเขตปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวปองกันพายุทะเลทรายภาคเหนือ แนวเขตภูเขาฉิวห

ลิงและแมน้าํสายสําคัญทางภาคใต โดยดําเนินการในแนวเขตอนุรักษที่รัฐบาลประกาศหามใชประโยชน เพ่ือ

สรางใหเปนพื้นทีก่ันชนเชิงนิเวศของประเทศ 

๕.๒ เรงรัดการอนุรักษและฟนฟูระบบนเิวศอยางจริงจงั  ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมอยางตอเนื่อง ควบคุมพ้ืนทีก่สิกรรมเพื่อขยายพื้นที่ปาไมและทุงหญา สงเสริมการ

ปรับปรุงพ้ืนที่ทะเลทราย และปองกนัการชะลางพังทลายของหนาดิน ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษพืชคลุม

ดิน ทะเลสาบและพื้นที่ชุมน้ํา นอกจากนี้สงเสริมใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษปาไม พัฒนาคุณภาพ

แนวกนัไฟและวิธีการปองกนัแมลงศัตรูพืช และสรางระบบรางวัลตอบแทนการอนุรักษระบบนิเวศ ตลอดจน

ปรับปรุงการดูแลเขตพื้นที่อนุรักษทางธรรมชาติ โดยบังคับใชมาตรการควบคุมอยางจริงจัง และเพิ่มความ

เขมงวดในการอนุรักษพันธุสัตวปา โดยบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด เพื่อปองกันการเคลื่อนยายสัตวปา

สงวนและสัตวปาหายากรวมทั้งปองกันการคุกคามหรือขยายพันธุของสัตวตางถิ่น 

๕.๓ สรางกลไกการชดเชยทางเศรษฐศาสตรใหแกผูอนุรักษระบบนิเวศ (PES) ใหมีการ

ดําเนินการตามหลักการการชดเชยทางเศรษฐศาสตรใหแกผูอนุรักษระบบนิเวศ (PES) โดยเรงรัดการจัดตั้ง

กลไกการจายคาตอบแทนชดเชยใหกับระบบนิเวศ และเพิ่มคาตอบแทนใหสูงขึน้ในพืน้ที่อนุรักษท่ีสาํคัญ 

สนับสนุนการศึกษาวจัิยการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการชดเชยใหกับระบบนิเวศแหงชาต ิ และสงเสริมใหมีระบบ

กองทุนสาํรองเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนืของผูประกอบประเภททรัพยากร นอกจากนี้ จะเรงผลักดันใหมี

กระบวนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการจายคาชดเชยจากพื้นที่ปลายน้าํใหแกพ้ืนที่ตนน้ํา ผูไดประโยชนในพื้นที่

เปดใหพัฒนาตองจายชดเชยใหแกผูอาศัยในเขตพื้นที่อนุรักษ และพื้นที่ทีไ่ดรับประโยชนจากการอนุรักษ 
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จะตองจายชดเชยใหแกพื้นทีท่ี่ดูแลระบบนิเวศ ตลอดจนเรงรัดศึกษาวิจัยกลไกการตลาดเพื่อสนับสนุนระบบ

ดังกลาว 

บทสงทาย 

นโยบายในการปฏิรูปการจัดการปาไมของประเทศจีน เร่ิมตนดวยการแยกเขตอนุรักษ และเขตปาไม

เศรษฐกิจใหชัดเจน ทําใหภาครัฐสามารถวางมาตรการจัดการปาไมแตละสวนไดงายขึน้ เนื่องจากการบังคับใช

กฎหมายโดยกําหนดแนวเขตอนุรักษ และเวนคืนพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางระบบนิเวศ เพื่อนํามาปกปอง 

สภาพปาและรักษาความอดุมสมบูรณไวอยางเขมงวด ถือเปนแนวทางที่นําไปสูการบรรลุเปาหมายในการฟนฟู 

ระบบนิเวศตามแผนพัฒนาที่ไดวางไว ซึ่งการจายเงินชดเชยใหแกประชาชนที่อยูในแนวเขตการเวนคนื เปน

วิธีการลดความรุนแรงของความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากผูที่เสียประโยชน ขณะที่การกําหนดเขตปาไม

เศรษฐกิจและสงเสริมการปลูกปาเพ่ือการคา จะชวยลดการบุกรุกพ้ืนที่ปาอนุรักษ และเปนการเปลี่ยนผาน

อํานาจการถือครองที่ดินจากภาครัฐมาสูประชาชน โดยใหกรรมสิทธิ์ในการบริหารจัดการ ครอบครอง และถาย

โอนแกบุคคลอยางอิสระมากขึน้ มาตรการดังกลาวเปนการสรางความรูสึกการเปนเจาของรวมแกบุคคลในพื้นที่ 

ดังนั้น การจดัการปาไมจึงแปรสภาพจากความรับผิดชอบของรัฐเปนความรับผิดชอบของคนในทองถิน่ หรือ

บุคคลผูเปนเจาของที่ดิน โดยรัฐชวยสนับสนุนรายไดเพ่ือทดแทนในสวนที่เจาของที่ดินสูญเสียไปจากการทํา

เกษตรกรรม และสรางรายไดชดเชยใหแกเจาของที่ดินโดยการจางปลูกปาและรักษาสภาพปา ซ่ึงเปน

สถานการณทีไ่ดประโยชนทัง้สองฝาย คือชวยลดภาระและคาใชจายของรัฐในการดูแลทรัพยากรปาไม 

ขณะเดียวกนัสามารถสรางรายไดใหแกประชาชน และเพ่ิมพื้นที่ปาเพื่อฟนฟูและสรางความแข็งแรงใหกับระบบ

นิเวศได ซ่ึงถือเปนแนวทางทีช่วยสรางความมั่นคงทางทรัพยากรไดในระยะยาว   

ท้ังนี้ แมวาแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ และนโยบายดานทรัพยากรปาไมของประเทศ

จีน จะไดมีการพัฒนาโดยเปดโอกาสใหหลายหนวยงานเขามามีสวนรวมในการวางแผนเชิงนโยบาย แตในเชิง

ปฏิบัติประเทศจีนประสบปญหาเชนเดียวกันกับหลายๆ ประเทศ คือ การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ไม

เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว เนื่องจากหนวยงานในทองถิน่อาจใหความสําคัญกับการแผนงานของตนเอง 

โดยไมดําเนินงานตามแผนหรือนโยบายระดับชาติทีไ่ดกําหนดไว อยางไรก็ตามนโยบายในการปฏิรูปการจัดการ

ปาไมของประเทศจีนนับเปนสัญญาณที่ดีในการพฒันาประเทศไปในทศิทางที่ลดการทําลาย
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ทรัพยากรธรรมชาติ และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสรางอาชพีและรายไดใหแกประชาชน

ผูมีสวนไดสวนเสียกับการอนุรักษ ซึ่งอาจสามารถนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากรปาไมใน

บริบทของประเทศไทยไดตอไป  

 

______________________________________ 
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